Η Comline κερδίζει μία θέση στο HSBC
International Track 200 της εφημερίδας The
Sunday Times για τρίτη συνεχή χρονιά
Ο κορυφαίος προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Comline Auto Parts Ltd. (Comline) παρουσιάστηκε για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην πολυπόθητη ετήσια λίστα HSBC International Track 200 της εφημερίδας Sunday
Times.

Η εταιρεία Comline, γνωστή ως ανεξάρτητος βρετανός προμηθευτής ανταλλακτικών για
Ευρωπαϊκά, Ιαπωνικά και Κορεάτικα αυτοκίνητα, κερδίζει για τρίτη συνεχή χρονιά (2016,
2017 και 2018) μια θέση στην περίφημη λίστα επιδεικνύοντας σημαντική διεθνή ανάπτυξη
καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Στο αποτέλεσμα αυτό έχουν συμβάλει η
συνεχιζόμενη επιτυχία της κατηγορίας των φίλτρων της Comline, η περαιτέρω ανάπτυξη
της γκάμας των φρένων, καθώς και η ανάπτυξη νέων κατηγοριών όπως το μπροστινό
σύστημα.

Ο Leigh Davies, Marketing and Communications Manager, Comline Auto Parts, δήλωσε: "Η Comline εργάζεται
σκληρά για να διανείμει το προϊόν της σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως και ο αριθμός αυτός συνεχίζει
να αυξάνεται. Η θέση μας στον πίνακα των 200 καλύτερων βρετανικών εταιρειών με διεθνή παρουσία
αντικατοπτρίζει τις συλλογικές προσπαθειες του προσωπικού μας και του δικτύου πελατών μας στο Ηνωμένο
Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο. "
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επιτύχουν. Από τις εταιρείες αυτές οι 47 εδρεύουν στη νοτιοανατολική Αγγλία αποδεικνύοντας την σημασία της
περιοχής στον χάρτη. Είναι τα είδη των επιχειρήσεων που είμαστε ενθουσιασμένοι που υποστηρίζουμε και που
συνθέτουν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας σήμερα και αύριο.»

Ο αξιόπιστος πίνακας HSBC International Track 200 δημοσιεύθηκε στην επιχειρηματική ενότητα της εφημερίδας
The Sunday Times στις 10 Ιουνίου. Πρόκειται για την ένατη έκδοση της λίστας η οποία κατατάσσει τις ιδιωτικές
εταιρείες της Βρετανίας βάσει της ανάπτυξης των πωλήσεων τους σε διεθνές επίπεδο. Το HSBC International
Track 200 χρηματοδοτείται από την HSBC και καταρτίζεται από την εταιρεία έρευνας Fast Track.
Η επιτυχία αυτή της Comline υπογραμμίζει τα διαπιστευτήρια ανάπτυξης της μάρκας και αποδεικνύει ακριβώς
γιατί αυτή τη στιγμή η εταιρεία θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές ανταλλακτικών
αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

